55РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Р
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.05.2017

м. Київ

№ 2004

Про закриття справи про порушення
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»
законів та інших нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність з надання
фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових
послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПЗУ УКРАЇНА» на ринку фінансових послуг, від 05.05.2017 № 918/13-5/15
(далі – Акт), місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ
20782312) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у
Єдиному державному реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 40;
відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових
установ: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 40, ,
ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення ОСОБИ_1 щодо невиконання
Товариством зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів № 1 (далі –
Договір) та порушення вимог законодавства про фінансові послуги.
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У зверненні ОСОБИ_1 порушувалося питання щодо невиплати
Товариством страхового відшкодування.
З метою належного розгляду питання, порушеного у зверненні
ОСОБИ_1, Нацкомфінпослуг надіслано вимогу щодо отримання від Товариства
інформації та документів № 1.
За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг листом № 1, встановлено таке.
Між ОСОБОЮ_2 та Товариством укладено Договір із строком дії з
19.02.2016 до 18.02.2017.
Відповідно до Договору забезпеченим транспортним засобом є автомобіль
ТЗ_1 (далі – забезпечений ТЗ).
12.12.2016 за участю забезпеченого ТЗ під керуванням ОСОБИ_3 та
транспортного засобу ТЗ_2, під керуванням ОСОБИ_1, трапилася подія, що має
ознаки страхового випадку.
На місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди працівниками
національної поліції України складено протоколи про адміністративні
правопорушення стосовно двох учасників події.
Згідно з Постановою Шевченківського районного суду м. Києва
від 17.02.2017 провадження по справі про притягнення до адміністративної
відповідальності ОСОБИ_1 закрито у зв’язку з відсутністю події та складу
адміністративного правопорушення.
Згідно з Постановою Шевченківського районного суду м. Києва
від 17.02.2017 провадження по справі про притягнення до адміністративної
відповідальності ОСОБИ_3 адміністративний матеріал, порушений за статтею
124 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно ОСОБИ_3,
повернути до Управління патрульної поліції в м. Києві для усунення недоліків.
Зокрема, у постанові зазначено, що «як було встановлено в судовому засіданні з
пояснень учасників ДТП, координати місця зіткнення автомобілів, характер
пошкоджень автомобілів учасників ДТП, суд вважає за необхідне повернути
адміністративний матеріал для опрацювання, оскільки, як встановлено судом,
водій ОСОБА_3 керуючи автомобілем марки ТЗ_1, скоїв зіткнення з
автомобілем марки ТЗ_2, рухаючись заднім ходом, створивши перед цим
своїми діями аварійну ситуацію».
15.12.2016 ОСОБА_1 звернулася до Товариства із заявою про настання
страхового випадку та виплату страхового відшкодування.
Листом № 2 Товариство повідомило ОСОБУ_1 про відсутність підстав для
кваліфікації події, що трапилася 03.05.2016, страховим випадком,
аргументуючи це тим, що відсутня постанова про притягнення до цивільноправової відповідальності водія забезпеченого ТЗ ОСОБИ_3.
Таким чином, Товариством невмотивовано відмовлено у здійсненні
страхового відшкодування.
Враховуючи викладене, Товариством порушено вимоги законодавства у
сфері фінансових послуг, а саме абзаців першого - третього пункту 36.2
статті 36 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо
невиконання страховиком обов’язку протягом 15 днів з дня узгодження ним
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розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання
відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону,
повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90
днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування у разі визнання ним
вимог заявника обґрунтованими – прийняти рішення про здійснення страхового
відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його; у разі невизнання
майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього
Закону, – прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового
відшкодування (регламентної виплати).
До Нацкомфінпослуг листом № 3 Товариством надані письмові пояснення
до Акта та документи, які підтверджують усунення порушень, зазначених у
цьому розпорядженні, та їх наслідків самостійно до застосування
Нацкомфінпослуг заходу впливу, а саме: Товариством прийнято рішення про
здійснення ОСОБІ_1 виплати страхового відшкодування (страховий акт № 1) у
розмірі 1 480,76 грн, яке здійснено 17.05.2017, на підтвердження чого до
Нацкомфінпослуг надано копію та платіжного доручення № 1. За несвоєчасне
здійснення страхового відшкодування Товариством 18.05.2017 виплачено
ОСОБІ_1 пеню у розмірі 119,08 грн, що підтверджується копією платіжного
доручення № 2 та відомістю виплат № 1.
Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту 4.4,
абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові
послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 20.11.2012
№ 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за
№ 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у
якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ
УКРАЇНА» на ринку фінансових послуг, від 05.05.2017 № 918/13-5/15, у зв’язку
з тим, що порушення та їх наслідки усунені порушником самостійно до
застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу.
Голова Комісії

І. Пашко

